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facilitering, zoals creatieve brainstorming, COP‘s, gesprekstechnieken en agendavormende instrumenten.
Sterk netwerk in groene onderzoeks- en ontwerpwereld, bijvoorbeeld voor ontwikkelings- en innovatietrajecten in landbouw, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, ruimte voor de rivier.

WeRKpartners

Bouwen aan Ruimtelijke Kwaliteit

WeRKpartners is een samenwerkingsverband van
adviesbureaus met jarenlange praktijkervaring op
het gebied van ruimtelijke planning en ontwerpen.

Contactinformatie WeRKpartners
Algemeen
T: 0317 46 52 00
P: WeRKpartners
p/a WING
Hollandseweg 7E
6706 KN Wageningen
Peter Dauvellier
T: 06 22281175
E: dau@xs4all.nl
Jannemarie de Jonge
T: 06 24587420
E: jannemarie.dejonge@wing-wageningen.nl
Henk Puylaert
T: 06 22515131
E: henkpuylaert@h2ruimte.nl
Henk Werksma
T: 06 16080646
E: henkwerksma@h2ruimte.nl

Focus
De gezamenlijke oriëntatie is: ruimtelijke kwaliteit
inhoudelijk vormgeven in een creatief proces van gebiedsontwikkeling. We bouwen daarbij voort op het
gedachtegoed van de Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit
(WeRK), zoals die in het kader van Habiforum is ontwikkeld. De drie kerngedachten zijn:

WeRKbankruimtelijk

• Ruimtelijke kwaliteit is overal anders en voor iedereen anders. Daarom is in ieder proces gerichte
communicatie nodig om ruimtelijke kwaliteit te definiëren en concreetHome
te maken.

D

Denkraam
Werkwijze
Instrumenten
Voorbeelden

• Vorm en inhoud geven
aan ruimtelijke kwaliteit is
een groeiproces met een
cyclisch karakter. Daarbij
is van belang steeds het
hele proces in beeld te
brengen en voort te bouwen op wat er is en gebeurt in een gebied.
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• Ruimtelijke kwaliteit
wordt uiteindelijk beoordeeld door de gebruikers
en beheerders. Hun kennis en ervaring wordt
vanaf het begin betrokken bij gebiedsprocessen.

Programma
WeRKpartners bundelen de professionele expertise
van verschillende bureaus bij de volgende
activiteiten:
- begeleiden gebiedsontwikkelingsprocessen
- openbaar beschikbaar stellen van nieuwe
(interactieve) gereedschappen en praktijkervaringen via de website:
www.werkbankruimtelijkekwaliteit.nl
- ontwikkelen van een basiscursus ‘Werken aan
ruimtelijke kwaliteit’
- betrekken van een professioneel netwerk bij de
ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.
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Deelnemende bureaus
Dauvellier Planadvies / www.dauvellier.nl
Sinds 1994 zelfstandig adviseur op het gebied van ruimtelijke planning en ontwerp. Stond aan de basis van de
introductie van ruimtelijke kwaliteit in het rijksbeleid
(Vierde Nota/Vinex). Initiatiefnemer van de Werkgemeenschap Ruimtelijke Kwaliteit (WeRK/Habiforum). Gespecialiseerd in ontwikkeling van richtinggevende principes op
het raakvlak van ruimtelijke planning, milieu en cultuurhistorie. Accent op ruimtelijk ontwerpen, visualisering en
gebruik van beeldtaal.

H2Ruimte / www.h2ruimte.nl
Een jong en creatief bedrijf met accent op een planologische invalshoek en analytische benadering. H2Ruimte
bouwt voort op jarenlange praktijkervaring met beleid
(VROM) en advies (TNO-bouw en ondergrond). Gespecialiseerd in betekenis van bodem- en ondergrond als
dragend systeem voor kwaliteit. Gericht op lange termijn
verkenningen en interactieve scenariobouw. Accent op
stedelijke en infrastructurele opgaven in een regionale
context.

WING / www.wing-wageningen.nl
Middelgroot adviesbureau dat eind 2006 als zelfstandig
bureau is voortgekomen uit Wageningse researchinstituten. WING koppelt gedegen kennis van de groene leefomgeving aan passie voor inspirerende processen. Brede
ervaring op gebied van landschap, cultuurhistorie en
ruimtelijke ontwikkeling, met accent op landelijk gebied
en stad-landovergang en lokaal/regionale schaal. Gespecialiseerd in interactief ontwerpend plannen, met een
breed pakket aan gereedschappen voor processturing en

